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e Proust*

António Marques

Antes de mais convém explicar a articulação entre Proust e Witt-
genstein que aqui é explorada a propósito do tema da memória e da
linguagem. Como cheguei a interessar-me por esta relação entre au-
tores, cujas obras aparentemente pouco se aproximam? É um facto
que é sempre possível encontrar linhas de diálogo, mais ou menos evi-
dentes, entre quaisquer autores e no caso de dois grandes como são
Proust e Wittgenstein os confrontos, as pontes, os diálogos são sempre
possíveis e farão muitas vezes todo o sentido. No meu caso, o que acon-
teceu foi que a leitura de algumas observações de Wittgenstein sobre
a memória e a linguagem (não é que nele exista uma linguagem da
memória, mas sim aquilo a que chamaria observações terapêuticas so-
bre o uso da linguagem para rememorar), assim como o interesse que
eu próprio desenvolvi há já algum tempo sobre problemas relaciona-
dos com aquele tipo de conhecimentos a que chamamos conhecimen-
tos de se, conduziram-me, num movimento tão natural como impre-
visto, à releitura de textos de Proust que fazem da matéria da memória,
afinal a matéria e a forma de toda a escrita que encontramos no À la
recherche du temps perdu.1 O que aqui apresento são pois, diria, notas
exploratórias sobre uma espécie de rede temática que podemos expan-
dir ou retrair conforme os objectos de análise que escolhermos.

Convém pois clarificar alguns conceitos iniciais que já referi e que,
de algum modo são pontos de motivação para as minhas notas, mas
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* Texto de uma exposição apresentada no âmbito do projecto PTDC/FIL-FIL/
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1 As referências e citações do RTP serão da tradução portuguesa em 7 vols. de Pedro
Tamen, com  o título Em Busca do tempo Perdido, com a indicação do número do vo-
lume e página.



também orientações de método. Antes de mais uma explicitação do
que entendo por conhecimento de se e a sua importância para o pre-
sente tema. Por outro lado informam acerca das principais intenções
filosóficas destas notas.

Sendo certo que na literatura filosófica actual existe uma discussão
acerca da própria definição destes conceitos, é possível afirmar que
em geral proposições ou declarações de se são aquelas que o sujeito
realiza sobre si próprio em sentido lato, incluindo eventos, acções ou
estados mentais, acompanhadas de consciência de se referirem a ele
próprio sujeito agente (passivo, no caso de uma dor, ou activo). São pro-
posições que se diferenciam classicamente de outro tipo de conheci-
mentos, conhecimentos de re, os quais como o próprio termo indica, são
baseados em relações em virtude das quais um sujeito obtém informa-
ções acerca de um objecto.2

Sem introduzir aqui elementos demasiadamente técnicos que se
encontram na mais recente literatura filosófica sobre a linguagem,
faria apenas notar que proposições ou declarações de se possuem um
âmbito bastante mais amplo do que à primeira vista aparentam ter.
Para além da sua óbvia auto-referencialidade, p. e. “eu estou neste mo-
mento a falar sobre conhecimentos de se” (discute-se se à partida essa
capacidade está fora do alcance de outros primatas superiores, o que
não será o caso), elas incluem, implícito ou explícito, o uso do indexical
“eu” e estendem-se mesmo a grande parte da actividade perceptiva.
Por exemplo, uma declaração de se, “esta cadeira está à minha es-
querda”, que só é uma declaração verdadeira se o seu conteúdo, i. é.
“o objecto x está à esquerda do sujeito s”, for proferido por mim.    

Porém, se pensarmos um pouco na diferença destas formulações
de proposições de re e de se, verifica-se rapidamente que nelas se ins-
creve uma ambiguidade que afecta sobretudo o conhecimento de se.
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2 Ver por exemplo, Recanati, 2009. Para Recanati, numa primeira consideração sis-
temática, pensamentos de se são espécies da categoria pensamentos de re, ou seja são
pensamentos de re sobre si mesmo. Na espécie de se distingue entre genuínos e aci-
dentais, tomando como exemplos a declaração do sujeito que vendo no espelho as suas
calças a arder, julga pertencerem a outro e diz “as suas calças estão a arder” (pensa-
mento de se acidental) e a declaração na primeira pessoa “as minhas calças estão a ar-
der”, a qual é uma declaração de se genuína. No entanto, prosseguindo as distinções
verifica-se que nem todos os pensamentos de se serão de re, o que acaba com a com-
preensão daqueles como uma espécie destes. Haverá pensamentos de se que são imunes
ao erro e, por isso mesmo, não podem ser considerados espécies de pensamentos de re.



Desde logo estas características que supõem a centralidade do indexi-
cal “eu” (nas palavras do filósofo Tyler Burge, são “indexicadas ego-
centricamente”3), não perdem o seu valor de verdade se forem profe-
ridas na terceira pessoa. Não vou entrar em discussões mais técnicas
de uma semântica das condições de verdade, pedia apenas que veri-
ficassem que uma declaração do tipo “estou a falar sobre o conheci-
mento de se”, é perfeitamente equivalente à sua correspondente na
terceira pessoa: “AM está a falar sobre o conhecimento de se”. A am-
biguidade a que acima me referia reside precisamente neste facto de
que o conhecimento expresso nas declarações de se, proferidas na pri-
meira pessoa, parecerem ser perfeitamente substituíveis por declara-
ções equivalentes na terceira pessoa. Num jargão mais técnico, mas
que herdámos de Leibniz, parecem ser declarações intersubstituíveis
salva veritate.

Entretanto, e se quisermos prosseguir a análise deste tipo de pro-
posições ou declarações, de se, verifica-se que, para além das proprie-
dades referidas, algumas delas dependem crucialmente do elemento
memória e esta espécie de dependência representa mesmo uma linha
de demarcação com consequências cruciais epistemológicas e mesmo,
a meu ver metafísicas. Também aqui não vou desenvolver, mas con-
vido-os a observar a diferença entre duas declarações de se, uma (1.)
cujo valor de verdade é independente da memória, cujas condições de
verdade são verificáveis, precisamente porque independentes da me-
mória e outra (2.), dependente da memória e em relação à qual será
mais adequado falar em condições de sinceridade do que em condições
de verdade. Acrescentemos outras duas declarações, 1.1 e 2.1, que cor-
respondem a 1. e a 2. ditas na 3ª pessoa.

1. “Estive há uma semana em São Paulo”
2. “Há uma semana tencionei visitar São Paulo”
1.1 “AM esteve há uma semana em São Paulo”
2.1 “AM tencionou há uma semana visitar São Paulo”

A declaração 1. pode ser classificada como possuindo valor de ver-
dade (ela é verdadeira ou falsa), indexicalmente egocentrada e simé-
trica relativamente à correspondente proferida na terceira pessoa,
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1.1. A declaração 2., pelo contrário, não possui valor de verdade. Re-
pare-se que, neste caso, o que me é perguntado é se realmente tencio-
nei fazer tal e tal coisa e não se a minha intenção de visitar São Paulo
foi verdadeira. Em 1. o que me é perguntado é se foi verdade que es-
tive em São Paulo.  Repare-se ainda que 1. não depende da memória,
pois mesmo que entretanto a tenha perdido, posso produzir sempre
essa declaração com base, p. ex. no testemunho de alguém que me viu
passear há uma semana nas ruas de São Paulo. É claro que o mesmo
não acontece em 2. que não é susceptível de ser confirmada por qual-
quer instância ou critério expressos na terceira pessoa. Aliás a simetria
que é propriedade de 1.1 em relação à correspondente terceira pessoa,
“AM esteve há uma semana em São Paulo”, não se verifica com 2.1,
a qual é uma formulação assimétrica em relação a 2. De facto outro
não pode afirmar a verdade da minha intenção, mas sim a sua verosi-
milhança, intenção, etc. De um ponto de vista semântico (não episte-
mológico) trata-se de uma atitude proposicional que não se encontra
submetida a condições de verdade. 

Estas distinções poderiam e deveriam ser mais qualificadas, mas
limitar-me-ei a sublinhar que grande parte das nossas declarações so-
bre o passado são dependentes da memória, são indexicalmente ego-
centradas e revelam-se assimétricas em relação às correspondentes
formulações na terceira pessoa. Chamemos-lhes retrodicções por se-
melhança com as declarações sobre o futuro, predições, que possuem
outras características, ainda que algumas sejam comuns, mas que tra-
tei noutro sítio. São estas retrodicções de se que sobretudo ligam cada
indivíduo ao seu passado sempre mediado pela memória.4 A leitura
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4 Pace o devoto historiador positivista, uma verdade proposicional, ou noutras pala-
vras, uma afirmação verdadeira, não proporciona sempre total inteligibilidade em re-
lação ao facto verdadeiro representado. Se eu disser que “na Ilíada Aquiles corre atrás
de Heitor à volta das muralhas de Tróia”, essa é uma proposição absolutamente ver-
dadeira, mas pouco ou nada esclarece acerca da compreensão realmente adequada
desse mesmo facto, ou seja que Aquiles persegue Heitor para o matar e não apenas
que corre atrás dele. Assim, as frases “Aquiles corre atrás de Heitor” e “Aquiles per-
segue Heitor”, são ambas verdadeiras e referem-se ao mesmo facto, mas apenas se
por mesmo facto entendermos algo do qual expurgamos qualquer elemento de inten-
cionalidade. Na verdade, se não introduzirmos qualquer elemento de se indirecto, isto
é, não considerarmos que Aquiles pretendia apanhar e matar Heitor, não captamos
a diferença essencial entre as duas afirmações, ainda que estas possam referir-se ao
mesmo facto (o de Aquiles correr atrás de Heitor). Será então correcto considerar que
as respectivas condições de verdade/ satisfação são diferentes.



de um livro de história liga-nos ao passado, mas a memória que aí ope-
ra não é a de cada um, individual, mas sim totalmente externa, por as-
sim dizer. Por isso falar-se-á com mais propriedade numa memória
externa e supra individual. O historiador reconstrói o passado essen-
cialmente com declarações de tipo 1.1, porque são sempre retrodic-
ções assentes em condições de verdade que constituem o seu material
privilegiado.

Esta é a rede conceptual e metodológica que serve para voltarmos
ao nosso tema em Proust e Wittgenstein. Desde já faço notar que, em
ambos os casos, é o papel central que assumem as retrodicções de se de-
pendentes da memória que nos interessa. Proust, nomeadamente na
derradeira parte do RTP, intitulado Le Temps Retrouvé, o autor or-
ganiza a memória que, por sua vez, organiza a experiência reencon-
trada e salva do caos o passado individualmente vivido. Fá-lo a meu ver
a partir de uma compreensão do estatuto da retrodicção de se do do-
mínio 2. É neste momento que se revela importante verificar o tra-
tamento que Wittgenstein faz deste tipo de declarações, assim como da
memória. A sua avaliação assenta em certo sentido na rejeição radi-
cal de conteúdos das retrodicções dependentes da memória, susceptí-
veis de possuírem um valor de verdade. (Por ex. em cima, em 2., o con-
teúdo corresponderia a algo como: “a intenção de visitar São Paulo”.
Não por razões psicológicas que se prenderiam com as limitações ou
debilidades intrínsecas à faculdade de rememorar, mas por razões di-
ria da própria natureza da linguagem como operador cognitivo.)

Recordar não tem um conteúdo vivencial […] e a introspecção
não me pode mostrar o que a palavra “recordar” significa, logo,
onde seria de procurar um conteúdo! 

(IF, II, xiii)

Claro que proferimos constantemente declarações sobre o passado,
assentes na memória, mas o que é rejeitado por Wittgenstein é que
exista um passado de vivências já experimentadas pelo sujeito e que
permaneçam como conteúdos de uma memória pura de que esta po-
deria ainda apropriar-se. E no entanto, parece que seria adequado re-
ferir-nos, e acontece que o fazemos tantas vezes, a vivências passadas,
quase tão impositivas como factos, eventos das mais diferentes espécies,
sensações, etc. Esse seria enfim um fundo precisamente de conteúdos
que a memória vai, por assim dizer, capturar sob a forma de retrodic-
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ções. Ficamos assim a compreender melhor o significado do termo
“conteúdo” de retrodicção dependente da memória neste contexto e
a razão profunda da sua rejeição por Wittgenstein. A seu ver certa-
mente recordo intenções, crenças e um sem número de outras atitu-
des, mas o uso polimórfico da linguagem, impede a fixação de conteú-
dos destacados do próprio uso da declaração retrodictiva. Por outras
palavras, impede o conteúdo rememorativo de se autonomizar do uso
linguístico.5 É esse uso polimórfico que faz com que exista uma enorme
diversidade de, por ex., recordar uma intenção, crença, etc. Essa ex-
trema solidariedade entre a forma ou uso da retrodicção e o significado
comunicado, solidariedade que determina a vivência ao ponto do con-
teúdo perder quaisquer contornos é reforçada muitas vezes ao longo
das IF. À pergunta “Assim uma pessoa que não aprendeu uma lingua-
gem não pode ter certas recordações?”, Wittgenstein responde:

Certamente — não pode ter recordações verbais, não pode ver-
balizar desejos ou medos etc. E recordações, etc., verbais não são
apenas as representações difusas das experiências realmente vi-
vidas; pois não é a linguagem também uma vivência?

(IF, §649)

A forma como Wittgenstein entende a operacionalidade da memó-
ria verbalizada torna as retrodicções algo que poderá talvez ser sin-
tetizado numa observação, ainda das IF, que não deixa margem para
dúvidas acerca da função daquelas, totalmente afastadas de qualquer
interesse por conteúdos à la Frege: “As palavras com as quais exprimo
as minhas recordações são a minha reacção de recordar” (IF, §377).
Muito mais haveria a dizer desta observação, assim como de múltiplas
passagens que atravessam todas as Investigações. Retemos a sua re-
jeição de conteúdos capturáveis pelas retrodicções de se dependentes
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5 Seria oportuno verificar como o estrato rememorativo em espécies não humanas,
e que não é polimorfizado e complexificado por retrodicções, não constitui aquilo a
que chamamos propriamente passado vivenciado pela linguagem. Ainda que possa-
mos aceitar que o meu cão possui memorias de se, egocentricamente centradas (ape-
nas ele consegue encontrar o osso por si mesmo escondido alguns dias antes), não lhe
será possível auto-designar-se por qualquer meio como “aquele que praticou tal acto
no passado”: afirmações ou pensamentos de se pressupõem capacidade reflexiva da
parte dos sujeitos falantes ou/ e pensantes.



da memória e sublinhamos a organização do material vivido no pas-
sado pelo uso polimórfico da linguagem.

Em Proust se não encontramos uma tematização autónoma da
retrodicção, não é possível deixar de considerar no RTP a mesma fun-
ção organizadora dessas mesmas retrodicções que retira do magma
das vivências passadas, não aquelas que num certo momento do pas-
sado nele teriam continuado a existir intocáveis. O que elas retiram do
magma do passado são os significados que as retrodicções de se de novo
criam mediante a recusa de um outro tempo para além daquelas.
Proust é, na opinião de um dos seus mais relevantes intérpretes, An-
toine Compagnon, o autor do RTP a partir do momento em que co-
meça a escrever na primeira pessoa, ou noutras palavras, se transforma
em narrador na primeira pessoa,6 após o seu primeiro romance Jean
Santeuil. É só a partir dessa perspectiva que ele explora, como talvez
mais ninguém na história da literatura, os recursos da memória atra-
vés do uso da expressão e da descrição, polimórfico no seu limite, das
declarações descritivas, expressivas. O pressuposto filosófico nesta es-
crita retrodictiva de Proust é o que já encontrámos em Wittgenstein:
nas proposições de se dependentes da memória individual não há lugar
para condições de verdade ou de satisfação dos conteúdos, tal como
existem necessariamente nas narrativas do historiador ou do filósofo
que acredita que toda a nossa expressão linguística mais relevante tem
nela inscrita um conteúdo que aponta para a verdade ou a falsidade.
Porém em Proust, como já acontecia em Witgenstein, os conteúdos
com significado separado do uso da linguagem que uma racionalidade
positivista e verificacionista promove, dão agora lugar aos significados
que separados dos conteúdos, no caso de Proust, salvam ou simples-
mente subtraem do tempo, o tempo vivido, a seu ver o tempo real-
mente vivido. Não vou alongar-me mais nestas, como lhe chamei, no-
tas exploratórias, mas propunha este excerto do Le Temps Retrouvé
que, como muitos outros e daí a escolha ser difícil, exemplifica a par-
ticularidade das intenções de Proust, isto é encontrar no passado vivido,
e já sem conteúdo fixo, produzido pela memória individual aquilo que
se reencontrou, o tempo redescoberto (talvez fosse a melhor tradução).
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6 Cf. Lire, nº 8 Hors Série, 69.



[…] no que dizia respeito a essas imagens de outro género
ainda, que são as da memória, sabia que não descobrira a beleza
de Balbec quando lá estava e que até a que Balbec me havia dei-
xado não era a que eu reencontrara na minha segunda estada.
Demais experimentara eu a impossibilidade de atingir na rea-
lidade o que estava no fundo de mim mesmo; que já não era na
praça de São Marcos nem na segunda viagem a Balbec ou no meu
regresso a Tansonville para visitar Gilberte que iria reencontrar
o Tempo Perdido, e que a viagem, que não fazia mais do que pro-
por-me mais uma vez a ilusão de que essas impressões antigas
existiam fora de mim mesmo, à esquina de uma determinada
praça, não poderia ser o meio que procurava. E não queria dei-
xar-me iludir mais uma vez, porque se tratava para mim de sa-
ber enfim se era possível atingir aquilo que, sempre desiludido
como fora na presença dos lugares e das pessoas, julgara irrea-
lizável. […] Não iria pois tentar mais uma experiência na via
que há muito sabia que não levava a parte nenhuma. Impressões
como as que procurava fixar não podiam deixar de desvanecer-
-se em contacto com uma fruição directa que foi impotente para
lhes dar origem. A única maneira de as saborear melhor era tra-
tar de conhecê-las mais completamente, onde se achassem, isto é,
em mim mesmo, torná-las claras até nas suas profundezas.

(RTP, vol. 7, 197)  

O que aproxima Proust de uma abordagem wittgensteiniana é a
consciência que se trata de uma ilusão pretender que as impressões que
a memoria acorda existem algures “fora de mim” e que as palavras
serão um instrumento que as capta. O que é interessante nesta aproxi-
mação não é tanto a eventual diferença relativamente à falibilidade
da memória (se o que rememora é verdadeiro ou falso) e nesse ponto
pensamos que haverá diferenças substanciais entre as duas concepções.
O que merece a nossa atenção aqui é que a recuperação linguística do
passado, através das retrodicções é já ele próprio um trabalho de me-
mória. E assim a nossa experiência é reactiva e involuntária. A memó-
ria não inventa, assim como não recupera os eventos do passado como
se se encontrassem à esquina de uma determinada praça, à espera que
as palavras as tragam incólumes à nossa presença.  

A complexa relação da linguagem e da memória coloca a evidência
do papel destrutivo/construtivo desta em relação àquela, é um pres-
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suposto da psicologia e da filosofia da psicologia. Quando em finais
do século XIX, o agora praticamente esquecido Bergson (que tanto terá
influenciado Proust) lembrava que “a imagem auditiva de uma pala-
vra não é um objecto com contornos definitivos” e que as imagens cor-
respondentes são o efeito de vozes diferentes, com diferentes alturas
e timbres, tirava a consequência que “haverá tantas recordações audi-
tivas de uma palavra quantas alturas de som e timbres existirem”.7

Mas Bergson acrescenta ainda que o magma das recordações, pre-
cisamente porque é dessa forma que se encontra presa à linguagem,
quando ouvimos a voz do outro ou a nossa mesma, “sentimos sobre-
tudo que nos colocamos numa certa disposição, que varia com o inter-
locutor, com a língua que ele fala, com o género de ideias que exprime
e sobretudo com o movimento geral da sua frase, como se começásse-
mos a regrar o tom do nosso trabalho intelectual”.8 Embora Bergson
não empregue a palavra, o registo é o de uma reacção (como já acon-
tecia em Wittgenstein) rememorativa às palavras (internas ou exter-
nas), pelas quais esse magma, sem dúvida existente nos restitui um
passado rememorado desta e daquela, ou melhor um passado reen-
contrado por essas palavras com essa altura, esse timbre, essas e não ou-
tras expressões frásicas. Bergson prefere sublinhar a natureza contí-
nua da matéria imagética rememorada (contra a descontinuidade que
a análise psicológica forçosamente realiza). Wittgenstein, penso que
num mesmo registo, sublinha o aspecto reactivo das operações de re-
memoração. Recordar S é nomear coisas e eventos e o caminho da me-
mória é o das recordações auditivas às ideias e não das ideias àquelas.9

Ao contrário, a maior parte dos psicólogos não vêm na lembrança
pura senão uma percepção mais fraca, um conjunto de sensações nas-
centes. Tendo assim apagado, antecipadamente, qualquer diferença de
natureza entre a sensação e a lembrança, foram conduzidos pela ló-
gica da sua hipótese a materializar a lembrança e a idealizar a sensa-
ção. Trata-se aí de lembrança? Eles não se apercebem dela sob a forma
de imagem, quer dizer já incarnada em sensações nascentes. Tendo
transportado assim o essencial da sensação, e não querendo ver, na
idealidade desta lembrança algo de distinto, que se divide da própria
sensação, e não querendo ver, na idealidade desta lembrança, eles

149

7 Bergson, 1970, 262.
8 Ibidem, 266.
9 Cf. ibidem, 267.



são obrigados, quando regressam à pura sensação, de lhe deixar a
idealidade que tinham conferido implicitamente desse modo à sen-
sação nascente. Se o passado, com efeito, que por hipótese, por defi-
nição, deixa de agir, pode subsistir no estado e sensação fraca, é por-
que existem sensações impotentes... É preciso escolher: a sensação é,
por essência, extensiva e localizada; é uma fonte de movimento —
a lembrança não pura não participa da sensação de forma alguma.10
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